
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2018 

OBS: O texto a seguir representa apenas resumos das falas dos vereadores 

durante a sessão.  

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Agradecer a Deus pela recuperação do filho do Presidente Alexandre, o Vinícius. 

Que Deus abençoe e te ilumine, porque foi uma dádiva muito grande o que 

aconteceu na sua vida. Que Deus lhe cubra de bênção e que Nossa Senhora 

ilumine sempre a sua família. 

 

A semana passada eu faltei a esta Casa, porque eu tinha um problema sério para 

resolver e não pude vim. Na semana retrasada, eu fiz aqui um Requerimento nesta 

Casa, convocando a secretária de Girlene, secretaria de Educação, para comparecer 

a esta Casa, diante da situação que se encontra todo o quadro de Educação de 

Atalaia e para ela nos esclarecer a respeito do Pnae, que é o orgão da merenda 

escolar. Fazendo aqui ouvindo vários vereadores vários colegas e também a 

população, nós vimos que as escolas estavam com falta de merenda. O Colégio Dr. 

João Carlos. O Pedro Oliveira, que agora é uma creche, as crianças estavam saindo 

de 9 horas por falta de merenda. No Suzana também estava com falta de merenda. 

Fui a Secretaria, chegando lá conversei com ela e pedi informalmente para que ela 

marcasse uma reunião à tarde, com os técnicos e junto com a Comissão de Saúde 

e Educação, para que explicasse sobre a falta e ela me respondeu que eu fizesse 

por escrito. Então, eu, na qualidade de presidente da Comissão de Saúde e 

Educação, convoquei a secretária para que viesse aqui. E, até porque, não achei que 

fosse necessário ela se inteirar de tudo, porque ela é uma pessoa do quadro há 

muitos anos, acredito que uns 20 anos ela deve ser do quadro da Educação. E, todo 

o corpo técnico continua o mesmo, só mudou o nome do secretário. Pedi que ela 

viesse aqui para esclarecer, mas, simplesmente, mais uma vez, esta Casa foi 



negligenciada e não não recebeu resposta nenhuma. E, eu dei 15 dias, como 

manda a Lei, para que ela viesse aqui. Mas, acontece que Atalaia está assim. Onde 

a gente vê uma Educação com salários atrasados, uma Educação com o ano que 

não fechou e vai simplesmente fazer o trabalho burocrático, mas que não teve os 

200 dias de aula. São coisas absurdas, as nossas crianças saindo da escola de 9 

horas, porque não tinha merenda. Eu fiz uma pesquisa e vi que a merenda chegou 

quinta-feira. E, também eu gostaria aqui de falar a respeito das escolas, ontem 

mesmo com aquela chuva o Jabes, acho que todo mundo viu aí nas redes sociais, 

tava cheio de água, com risco de choque. Aí mandaram as crianças para casa. A 

gente sabe que foi muita água, mas se tivesse a Secretaria de Educação 

compromisso de olhar as lâmpadas, de fazer o telhado. O que tá faltando em 

Atalaia é o compromisso, não é nome de secretário não. Vereador Quinho, o que 

está faltando em Atalaia é o compromisso com a coisa séria, é o compromisso com 

a Educação, é o compromisso com as nossas crianças e o compromisso com os 

nossos jovens. E, a secretaria não veio e então, agora eu quero fazer uma 

convocação de acordo com os artigos. Vou fazer uma nova convocação, com as 

penas da Lei, porque, no artigo 203, de infrações políticas-administrativas, diz o 

seguinte, que são infrações políticas e administrativas do prefeito aquelas definidas 

em Lei Federal. O Artigo 5º diz que desacatar sem motivação justa as convocações 

da Câmara Municipal e seus pedidos de informações, ou impedir acesso às 

informações. O que eu queria era justamente acesso às informações, não queria 

questionar para pressionar ninguém. Quero que a secretária venha aqui e informe 

e isso não é nada demais, pois ela é a gestora. Nós vereadores somos 

representantes da Lei, somos fiscalizadores do município e nós não temos acesso. 

Vocês imaginem as famílias dessas crianças, pois não tem acesso. Então, é preciso 

que a gente leve as coisas a sério, porque essa Casa é a Casa de Leis, é a Casa de 

responsabilidade, não é de brincadeira. Na Lei Orgânica do município, em seu 

Artigo 8º, inciso XII, ela fala também sobre a pena da Lei. Que necessário então, 

junto com parágrafo V, vou fazer o Requerimento para que ela venha a esta Casa 

para dar explicação. Que ela não mande os técnicos, que venha com os técnicos 

explicar a essa Casa o que está acontecendo na Educação. Basta ver os salários 

atrasados, basta ver a cidade jeito que está, basta ver as condições das escolas, a 

merenda faltando. Gente, nós ainda temos uma comidinha, mas tem pessoas 

Vereador Quinho, tem crianças que vai à Escola mais por conta da merenda. Então, 

é uma coisa justa. Sendo a secretária, ela tem mais é que vir aqui prestar conta. 

Não é porque assumiu está com 20 dias ou 30 dias, são os técnicos que estão lá. É 

a mesma coisa do Governo, o Bolsonaro ainda não assumiu, mas o pessoal já está 

questionando, já está preocupado, já está perguntando. Custa nada ela vir aqui 

explicar a essa Casa. Essa Casa é para isso. Ela venha aqui e explique o porquê que 

tá acontecendo isso, se não tem e porque não tá comprando. É uma coisa simples 



que ela tem que fazer. Então, vou convoca-lá novamente, convocar não, vou 

convidar ela. A vereadora Neide Miranda, presidente da Comissão de Educação, 

está convocando a secretária para ela vir no prazo necessário. Mas, levam tudo na 

brincadeira e isso aqui não é brincadeira. Não estamos aqui só porquê somos 

bonitos, nós estamos aqui fazendo nosso trabalho de fiscalizar o nosso município, 

nós queremos o melhor, então quem quer ser secretário, coordenador, faça o 

melhor para essa cidade. Não quero pressionar ninguém, nós queremos o melhor.  

 

Outra coisa, todo mundo está sabendo da quantidade de acidentes que está 

acontecendo na BR-210, próximo às mediações da casa do vereador Toni. Em uma 

semana foram 3 acidentes, várias mortes, com perdas assim irreparáveis. E, eu fiz 

uma Indicação ao Senhor Helder Gazaneo, diretor do DER, Departamento de 

Estrada e Rodagem, solicitado ao mesmo a construção de um guarda corpo em um 

trecho da AL-210 onde não tem proteção na ponte próximo ao Povoado Olhos 

D'Água. O guarda-corpo é aquela proteção que coloca ao lado da pista". 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Eu já fiz essa indicação desde o acidente que teve incêndio no carro. Solicitei 

lombadas e redutores de velocidade, que colocassem aquelas sianinha, como 

chamam. Na realidade a gente também tem que ver o seguinte, o limite de 

velocidade ali é que está causando esses acidentes. Inclusive eu passei essa semana 

e um amigo nosso que capotou na caminhonete, eu parei e ele disse que não 

precisava de socorro, pois já tinha sido providenciado. Mas, eu quero dizer que a 

estrada está sendo vítima de vários acidentes, mas, na realidade, a maioria é 

imprudência de quem vai na direção. Sabemos, que infelizmente um acidente foi 

proveniente de sono excessivo e também excesso de bebida alcoólica na volta de 

uma festa, agora foi nesse período de chuva principalmente aquela estrada fica 

muito perigosa. O carro não tem muita seguridade quando o asfalto fica mais liso. 

Então, na realidade, é falta de percepção do motorista e o ideal seria redutores e 

placas indicativas de velocidade. Eu concordo com Vossa Senhoria e também passo 

a subscrever esse pedido, reiterando esses fatores". 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“Pedi que uma pessoa ligasse para o DER para solicitar uma informação maior, pois 

eu já sabia que o senhor tinha feito essa Indicação antes e não foi atendido. Então, 

a informação que eu tive foi que solicitaram os BOs, os boletins. Então, eu fiz um 

outro Requerimento, onde requeiro depois de ouvir em plenário que seja enviado 

em caráter de urgência os boletins de ocorrência dos acidentes ocorridos na AL 



210, próximo ao povoado. Com isso, anexa tudo e eles mandam fazer, porque aí 

tem uma prova viva do que realmente aconteceu, de que aconteceram esses 

acidentes. É necessário que coloquem esse guarda-corpo e que seja colocado 

redutor, para que minimizem a situação, porque quando as pessoas bebem, ou 

mesmo com sono, o condutor em alta velocidade não consegue fazer aquela curva 

que é muito perigoso. Eu tive a oportunidade de ver, depois do acidente, pois eu 

passei por lá e tinha muita gente e eu vi lá os corpos, uma cena terrível, lamentável 

a perda daquelas pessoas e isso daqui eu tenho a certeza que agora com esses 

boletins de ocorrências e com esse pedido, eles irão se conscientize mais para fazer. 

O pedido do guarda-corpo e dos BOs, justificando a necessidade disso para que a 

população de Atalaia se sinta mais protegida naquela BR, onde já houveram tantos 

acidentes. E, agora voltando à Educação, eu fiz uma nova Indicação para que a 

secretária venha aqui esclarecer a respeito, pois não custa nada, não faz medo e é 

para vir mesmo, quem é secretário se expõe e tem que vir, tem que trabalhar. E, 

porque ela não vir? Tem que vim. A respeito, a gente tá vendo a situação da 

Educação também, onde a gente pede uma informação a secretária e ela não dá, 

liga para ela e não atende. E, não é para pedir benefício não, é a respeito de 

pagamento, é a respeito de material de trabalho e eu não acho nada demais, pois 

o secretário é como diz o Chico, que secretário é para atender telefone, ligou tem 

que atender e por que esse secretário de Atalaia não quer atender? Qual o 

problema de não atender o vereador? Se o secretário não atende o vereador, 

imagine a população. Indico depois de ouvido em Plenário, a secretária de 

educação, a senhora Gislene Maria Costa, convocando a mesma à participar da 

sessão do dia 18 de dezembro do corrente ano, para prestar esclarecimentos sobre 

o PNAE e outros, sob pena de acordo com Artigo 8 inciso XII da Lei Orgânica 

Municipal. O não comparecimento deverá se enquadrar na infração político-

administrativa de acordo com artigo 203 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal. Justificativa, na qualidade de presidente da Comissão de Saúde e 

Educação, necessito do devido esclarecimento. É necessário que a gente se inteire 

do esclarecimento, pois a gente fica aqui falando e falando, mas na hora de 

esclarecer, ninguém chega.  Quando é para prestar conta chega aqui uma 

prestação de conta que a gente não sabe o que é, uma coisa fantasma. Convida o 

secretário, não vem e o que é que tá acontecendo? A gente quer transparência, a 

gente quer uma Atalaia é melhor e que as coisas caminhem bem, para que a gente 

ajude ao prefeito e a gente só pode ajudar, se tiver a transparência. Então nada 

mais precioso na nossa cidade do que nossas crianças, nossos jovens e é 

justamente tendo esse olhar diferenciado para Educação que eu estou convocando 

a nobre secretária para vir aqui, para nos esclarecer. Então, acredito que dessa vez 

ela tem um pouco de juízo e vem aqui mostrar o que a gente está precisando, vem 

abrir as portas da Educação para que a gente conheça. Não é nada demais.  



 

Os festejos de Nossa Senhora, parabenizar o Padre Manoel e a sua equipe pela 

brilhante festa que fez para Nossa Senhora da Conceição, onde culminou com a 

procissão, que teve uma charola muito bonita. E, que Nossa Senhora ilumine esta 

terra e que Atalaia volte a volte a ter dias melhores”. 

 

Vereadora Maria da Comesa – Presidente em Exercício 

 

“Vamos fazer uma Moção de Parabéns para Padre Manoel e a equipe, e todos 

aqueles que ajudaram para que fosse realizado essa linda festa de Nossa Senhora 

da Conceição em nossa cidade". 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Eu gostaria em primeiro lugar de registrar a data de hoje, o aniversário do nosso 

grande amigo Fernando Malheiros de Miranda Cabral, que seja enviado uma 

Moção de Parabéns para ele, amigo da nossa infância.  

 

Registrar também a presença no sábado próximo passado, do gerente atual da 

Codevasf, Marlan Ferreira, ao lado do deputado federal Arthur Lira, o qual entregou 

mais uma grande obra para nossa região, para o município de Atalaia mais 

precisamente, um carro compactador de lixo e trouxe vários outros projetos. O 

Marlan ao lado dos senhores vereadores conversou muito e disse que tem muitos 

planos para o ano de 2019, para nossa região, principalmente aonde haja água, 

piscicultura e etc. Várias opções de melhorias para o nosso município que faz com 

que a gente acredite que iremos vencer essa crise.  

 

Também registrar aqui essa questão Doutora Neide, da secretária não ter vindo, eu 

acho que existe algumas coisas que talvez indo lá resolva. Por que vai entrar agora 

no recesso, então se ela vier vai ser para uma sessão extraordinária". 

 

Vereador Mauricio Tenório 

 

“Já que Vossa Excelência tocou nesse tema da Educação, eu, com todo respeito 

que tenho a vereadora Neide, ela tá coberta de razão e é o dever do parlamentar 

solicitar o secretário para dar pronunciamento. Agora, eu acho vereador, que a 

secretária tomou posse há menos de 30 dias e tá se inteirando da situação. Tiveram 

vários secretários que já passou na Educação e a vereadora não convocou. A 

pessoa com 30 dias, eu acho que devemos deixar ela passar pelo menos 90 dias, 

para poder ela se inteirar e para poder ela dar uma resposta melhor". 



 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“A convocação da secretária, porque os outros que passaram nós falamos aqui e o 

que passou passou, nós estamos no presente. Eu, sempre gosto de trabalhar no 

presente, o futuro a Deus pertence e o passado já passou. O problema é o seguinte, 

quando faltou merenda, eu como faço saúde na Escola, eu estava na escola e como 

eu sou representante do povo, além de médica do município, eu perguntei e a 

merenda que eu já tinha falado aqui, precisa ter mais qualidade e eu conversava 

com a diretora na época e ela dizia que a quantidade de carne era pouco para 

fazer. Apesar de que tava uma delícia a macarronada, mas só que estava pouca 

carne. Quando essa secretária entrou, depois de uma semana, eu fui lá, porque eu 

tinha feito o saúde na Escola e chegando lá conversei com ela e eu disse que 

gostaria de marcar com a senhora e seus técnicos uma reunião aqui à tarde, 

porque de manhã para mim é mais difícil, porque eu trabalho e tem muita gente 

para atender e gostaria de que a senhora marcasse um dia para a gente sentar e 

conversar. Ela simplesmente no notebook, de cabeça baixa, disse faça por escrito. 

Então, eu acho muita ousadia nobre vereador Maurício, você chegar diante de um 

secretário, conversar, pedir a ele para marcar uma reunião e ela disse que eu 

fizesse por escrito. Por isso, que eu fiz por escrito e convoquei na mesma hora, 

porque eu não estou aqui de brincadeira, eu estou aqui vereadora, eleita pelo povo 

de Atalaia para representar, para fazer o meu trabalho de fiscalização. Eu não estou 

aqui porque sou bonitinha, eu estou aqui há quatro mandatos, porque o povo 

confia em mim e acha que eu sou capaz de representar. Então, diante de uma 

situação dessa, nobre vereador Maurício, eu convoquei a secretária por esses 

termos. Por que eu acho que uma secretária deve ouvir, sentar, conversar, ver e 

tomar as melhores medidas possíveis. Não custava nada a gente sentar e conversar 

lá, mostrar, não era nada demais, mas ela se empolgou demais, talvez porque tá 

chegando agora, se empolgou muito aí ela pediu que eu fizesse por escrito. Aí está 

a convocação por escrito". 

 

Vereadora Maria da Comesa – Presidente em Exercício 

 

“Até comentei com o vereador Mauricio que é o tratamento, pois você chega para 

pedir informação e a pessoa fala para fazer por escrito, se pode responder”. 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“A questão que eu digo é a seguinte, eu olho muito o lado também do funcionário 

que já tem um recesso curto e havendo uma sessão extra, vai ter que vir todo 



mundo, vai locomover todo mundo e eu acho que o tempo não vai resolver muito, 

não tem o objetivo de peso. Então, em nome dos funcionários, por isso que eu me 

preocupei, já que vamos entrar em recesso.  

 

Essa questão da secretária, não sei como a gente fala, porque muita gente aqui 

quantas Moções já foram feitas para o senhor secretário de Viação e Obras, 

Moções de Parabéns de inúmeros vereadores, inclusive de mim. Mas, tem hora que 

a gente também esgota a paciência. Está aqui um pedido que eu fiz há dois meses 

atrás, de iluminação do Povoado Olhos D'Água e de Santo Antônio, em pontos 

específicos, onde reina tráfico de drogas entre menores, na maioria dos casos, o 

que é pior ainda. E, hoje eu recebi por escrito, de uma moradora de Olhos D'água, 

pedindo uma lâmpada na casa do Sem Terra, que eu nem sei quem é o rapaz. Ela 

botou que fica em frente à Igreja de Crente e uma no transformador. Quer dizer, os 

pontos já são conhecidos. Eles alegam que os filhos sequer podem passar a noite, 

pois com medo de tráfico de droga lá, que pede até pedágio, institui pedágio lá no 

Povoado Olhos D'água. No Povoado onde mora o prefeito Chico Vigário, onde 

mora o vereador Luiz Fernando de Albuquerque, em frente à casa do Talvanes 

Albuquerque, tem um bairro Novo e alguns outros também, precisam de lâmpadas, 

porque já queimou, pois começou a época de chuva e quando a chuva bate nas 

lâmpadas quentes, queimam muitas. Isso aqui são pedidos de urgência 

urgentíssima. Quero que envie ainda hoje para Secretaria de Viação e Obras 

solicitando a revisão de lâmpadas em Olhos D'água e em Santo Antônio, com 

urgência, porque não é à toa que acontece tantos roubos e assaltos naquelas 

regiões, porque eles às vezes queimam uma lâmpada em pontos estratégicos para 

ficar melhor de fazer as suas maldades e os seus roubos. Então, gostaria que fosse 

enviado no prazo mínimo possível, para que as providências sejam tomadas de 

forma definitiva. 

 

Quero lembrar a todos que essa semana é muito importante, na quinta-feira é dia 

de Santa Luzia. Dezembro é um mês de muita crença, de muitas muitas festas. No 

dia 16 estaremos novamente na terra de Janaína do Cal, estaremos naquela 

Cavalhada se Deus quiser, trabalhando para que o folclore também permaneça 

vivo na mente de todos os atalaienses. Amanhã nós estaremos Barra Nova e, 

quinta-feira, pelo décimo quinto ano, estarei com André Vigário lá em Santa Luzia 

do Norte defendendo não só o município de Atalaia, mas a família Vigário, nesse 

folclore que a gente tanto admira. 

 

Também ainda dizer senhora Presidente substituta, que a nossa vida política está 

virando um inferno. A prova disso é que esses discurso que eu venho fazendo aqui 

que a gente não sabe como vai se comportar o novo Governo e essa semana toda 



foi só de perseguição e demonstrar que existe sujeira. E, na realidade dos fatos, 

não comprovados. O Lula que fez, roubou, matou e tá aí todo mundo vendo que tá 

pagando na prisão e dizendo que vai ser liberado todos os dias. O presidente nem 

assumiu ainda e ficam nessa perseguição". 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Perseguição já ao Bolsonaro? Lá no Rio de Janeiro é o foco da corrupção do Brasil. 

Em 20 anos, todos os governadores foram presos. O filho do Bolsonaro fazia parte 

da Alerj. Aqueles deputados da Alerj são todos desviadores de verba, onde muitos 

foram presos. E, ele, o filho do Bolsonaro tem a mesma prática dos outros, de ter 

um assessor e o cargo que é R$ 20000. Eles nomeia uma pessoa, dá R$ 2000 

aquela pessoa. Ele deve e tá provado que pagou a que nem trabalha direito. Tem 

deputado que que pega, só que dar em mão e eles botaram na conta e Coaf 

pegou. Então, isso aí ele já entrou, que ele não é Santo e vai ter mais escândalo 

dele. Vai ser um mal Governo". 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Vossa Excelência precisa ver o seguinte, que nesses 20 anos esse Coaf estava 

adormecido e ele não funcionou, não pegou nenhum deputado, nenhum senador, 

nem governador que tão tudo preso lá, como Vossa Senhoria acabou de citar. E, na 

realidade é perseguição política, pois ninguém aceita que o Bolsonaro sozinho, 

sofrendo uma tentativa de assassinato, que hoje disse que foi um teatro e ele 

sozinho derrubou todas as oligarquias do Estado, de todos os estados do Brasil. E 

outra, ajuda de lá de fora, do exterior também não funcionou. Então o povo se uniu 

a Bolsonaro e agora vamos esperar". 

 

Vereadora Maria da Comesa – Presidente em Exercício 

 

“Gostaria de informar que não foi o PSL de Bolsonaro que roubou não. Todos os 

dias passa no noticiário que a maior corrupção do país foi feito pelo PT, foram o 

Lula e foi a Dilma. Foi o PT, o Partido dos Trabalhadores, de Lula e da Dilma". 

 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 

“Vereador, a discussão hoje é para ver quem rouba mais ou quem rouba menos? 

Está provado que o Partido dos Trabalhadores roubou o Brasil, tomou o país e o 

atual Governo novo inicia com um grande escândalo. Está comprovado que os dois, 

com as duas vertentes que estão envolvidas em corrupção e a discussão aqui é o 



que rouba mais ou menos? Está claro para todo mundo que houve desviu de 

recursos no Governo do PT e inicia agora com o filho do presidente da República 

eleito, envolvido num escândalo desse, que todo mundo sabe". 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“Eu queria dizer a Vossa Excelência o seguinte, Bolsonaro era adversário do PT e 

desses outros partidos e como deixaram ele roubar? É uma pergunta que eu faço". 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Interessante é que viraram e revirarão a vida de Bolsonaro. Deviam ter feito isso 

no começo do Governo Lula, que no Brasil não estava na situação que está. Então, 

o Bolsonaro já entra com uma condição muito melhor, com mais responsabilidade 

e credibilidade. Ele vai fazer um bom Governo, porque a vida dele já foi revirada. 

Agora, faltou fazer isso foi no PT. Por isso que a gente está numa situação que está, 

de 20 anos numa situação terrível por conta desse roubo e desse dinheiro que 

mandaram tudo para o exterior". 

 

Vereador Fernando Vigário 

 

“O que a gente espera agora dessa nova gestão de Governo é o apoio total aquele 

projeto que a gente aqui falava, a exemplo do que Vossa Excelência aqui falou em 

seu discurso, de que não falte a merenda, porque a gente sabe muito bem quem é 

vereador, pois o Governo Federal repassa o recurso para merenda, aonde falta 

merenda na Escola e aí tem culpa o prefeito se o dinheiro não veio? Se a merenda 

não chegou? É como se diz, falta de seriedade, falta de credibilidade e 

administrações não sou daqui, mas no Brasil todo. Ontem eu estava vendo em São 

Paulo uma agonia das esposas, de família de policiais que tem uns três meses sem 

receber salário. Alagoas hoje passa por seu melhor momento administrativo e 

político, porque o salário de todo mundo está em dia, décimo terceiro já foi pago a 

metade. Mas, a oito ou dez anos atrás, a gente sabe como era a pendenga, com 6 

ou 8 meses de atraso de salário e etc. E, a gente vê aqui Atalaia na situação que 

está, mas ainda está chegando uma obra ou acontece uma modificação ali e outra 

em outro canto. Temos ainda a esperança tão grande em ver esse tal de precatório 

definido, mas infelizmente agora outra barra de atravanque, ninguém sabe se o se 

vai assistir isso por muito tempo, mas se fosse pago agora, pelo menos os 40% e 

deixasse os 60% que os professores brigam, já era uma nova realidade para nós. E, 

porque não fazer isso? Por que a justiça demora com as ações. A gente falava nisso 

aqui ainda no final do ano passado e não foi tomada Providência nenhuma. Eu falei 



até aqui com o JHC, para ver se ele fazia isso, porque, para o município, sabemos 

que os 40% resolveria todas as pendências financeiras daqui e botaria tudo em dia 

e a gente começar a ter outros tempos. Esse débito daqui que tem hoje, não tem 

homem do mundo que e pague, mas se vir ajuda de fora, Vossa Senhoria sabe 

disso. De onde você tira 30 ou 40 milhões, não pode chover dinheiro para ser pago, 

porque se chover o povo pega e não vai dar nem para ser pago e a realidade é 

essa, ou a gente acha a solução prática e efetivamente reais, ou então vamos ficar 

nessa pendenga o resto da vida. 

 

O que é que vai acontecer no novo Governo? A gente não sabe se o repasse da 

Educação vai permanecer, a gente não sabe se o repasse vai continuar penalizado 

com a saída de alunos da região, porque a gente não tem emprego e quando sai 

20 e 30 alunos, ao custo de R$ 1.396,00 cada um, já é um absurdo e já é uma folha 

a mesmo. E, a tendência é que saia mais e mais. Nós temos hoje aqui um grande 

aliado que talvez tenha sido o sustentáculo da nossa região, que é a Coopervales, 

que reabriu e já vai para o seu terceiro ano funcionando perfeitamente bem, 

pagando em dia, que isso é uma grande ajuda para nós. Estamos aqui torcendo 

que a Guaxuma dê certo, porque será também uma maneira de prestigiar muita 

gente de Atalaia, o pessoal que trabalha no corte de cana e etc. Então, a realidade 

é essa Ninguém queria, mas ele já foi ontem receber o diploma, foi diplomado e 

agora vamos esperar, pois  estão dizendo aí que se for ele ou se for o Mourão, 

qualquer um dos dois, porque eu não acredito que daqui para lá vão conseguir 

matar o Bolsonaro. E, se isso acontecer, então nós vamos cair na mão da Guerrilha 

das esquerdas e acabou-se o Brasil. Então, a nossa grande esperança é que esse 

Governo aí dê certo. Nós estamos vendo aí que a Bolsa de Valores subiu a mais de 

mês, nós estamos vendo aí o dólar despencando a mais de mês. E, se Bolsonaro 

assumir, eu tenho certeza que esse Brasil vai tomar um norte e nós vamos começar 

a ressurgir". 

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Gostaria de convidar o vice-presidente Marcos Rebollo para assumir a Presidência”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“"Inicio minhas palavras propriamente ditas, agradecendo a Deus mais essa 

oportunidade de fazer uso dessa Tribuna e, infelizmente, mais uma vez a gente 

vem aqui retratar os descasos que estão acontecendo aqui no nosso município.  

 



Ontem, foi necessário que eu visitasse a Escola Suzana Craveiro que fica localizado 

no Conjunto Deus é Fiel, que a Escola na sexta-feira não funcionou no período da 

tarde, nem da noite, como bem como ontem também não funcionou. Então, eu fui 

visitar e fui recebida pelo diretor, o senhor Fernando, que me recebeu muito bem, 

diga-se de passagem, que me abriu as portas da Escola, muito educado. A 

realidade é que é uma Escola de grande porte, que foi construída para ser Escola 

modelo, em tempo integral e realmente a Escola funciona nos três turnos, porque 

ela tem até a EJA. Ela recebe por dia 620 alunos, entre os três turnos e só tem dois 

funcionários para limpeza, para fazer a merenda, para servir a merenda, para tudo. 

Então foi necessário parar o funcionamento da Escola. A gente já sabe o quanto os 

nossos alunos estão prejudicados, porque eu não sei qual é a mágica que o vão 

fazer para poder cumprir os 200 dias letivos mínimos exigidos pelo MEC. Por que, 

nossos alunos, infelizmente é quem ficam prejudicados nessa situação. A merenda 

tinha e quando a gente faz uma visita, a gente tem que relatar realmente aquilo 

que a gente vê. Tinha merenda, as frutas, as maçãs, especificamente, já estavam 

boa parte estragadas, porque como o volume de alunos é muito grande, a 

rotatividade da alimentação também é grande, então se fica desde a semana 

passada lá e já estava estragando. A gente sabe que muitos dos alunos vão para a 

Escola não só para aprender, mas também para saciar a fome, para poder ser 

servido de uma merenda. Eu fui até procurada nas redes sociais mesmo, onde a 

funcionária efetiva de serviço gerais de lá ela disse que não está aguentando, que 

está com dores nas costas, nos braços e nas pernas. Ela disse, eu não aguento uma 

Escola daquela e eu sozinha para fazer merenda, para servir merenda, para limpar a 

Escola. Foi colocado um funcionário contratado também. Ao ponto que chegou o 

diretor e disse que até ele coloca a mão na massa. Mas, infelizmente isso não é o 

papel do professor, esse não é o papel do diretor, até não é o papel desses 

servidores. Inclusive, eu quero ressaltar que o corpo docente estava na Escola. Ou 

seja, as nossas crianças estavam realmente prejudicadas por questões 

administrativas da Semed. Inclusive o diretor estava saindo da Escola e ele retornou 

para mim receber. Ele disse que estava indo à Semed, porque eu já tinha solicitado 

e já tinha colocado essa situação há um tempo e foi necessário parar. Foi 

necessário parar, porque não tinha condições realmente de prosseguir as aulas da 

forma como estava, pois não tinha como receber as crianças, nem os adultos. Então, 

realmente é uma infelicidade muito grande a gente ver essa situação, a gente vê 

também lá os professores comprometidos, querendo dar o seu dia de serviço, 

quando na verdade, seu salário também não saiu. Ontem era dia 10, os 

funcionários da Educação receberam até R$ 1.422,00 e isso eu acho que nem entra 

na faixa dos professores, eu acho que entra mais para os outros servidores da 

Educação. Como se no mês de novembro aqui de 2018, só de Fundeb foi 

arrecadado R$ 2.874.712,79, mais o arrecadado no mês de dezembro até o dia 10, 



só de Fundeb, que dava R$ 960.504,71. Isso já juntando novembro e dezembro, 

que dava três milhões e tanto, quase 4 milhões e você paga a folha até R$ 1.400,00. 

Que matemática é essa aqui em Atalaia, onde nada se cumpri. Pagou também o 

décimo de maio, junho e julho. Não vou nem tratar dos décimos, pois tem o TAC 

que diz que é para pagar até o final do mês. Também não se cumpre o TAC do 

Atalaia Prev. Ontem pagou o mês de novembro do Atalaia Prev, porém ainda deve 

o décimo de outubro e de novembro. Hoje é que vai ser pago o décimo de 

outubro. Existe uma ação judicial no Fórum, onde firmaram um TAC que até o dia 

10 do mês subsequente, tem que ser pago o mês e o décimo do mês anterior. Ou 

seja, ontem, dia 10 de dezembro, eles tinham por obrigação de pagar o mês de 

novembro e um mês de décimo. Só que pagaram só um mês. E, hoje, eu conversei 

com o diretor do Atalaia Prev, que esteve aqui nesta Casa e ele me informou que 

vai pagar o décimo do mês de outubro hoje. E, o repasse do mês de novembro, 

acredita ele, que até o dia 20. Não cumpre nem o que está na Justiça". 

 

Vereador Marcos Rebollo – Presidente em Exercício 

 

“É por isso que ao longo desses dois anos de mandato, tenho aqui alertado aos 

amigos vereadores o porquê que tenho pedido a gestão democrática no Atalaia 

Prev. Queria teria que tá denunciando isso não era a senhora vereadora, era o 

presidente. O presiente chegou aqui fazendo um convite para a inauguração do 

Atalaia Prev, mas em momento algum ele foi para a Tribuna ou para as ruas falar 

sobre a situação do Atalaia. Eu quero pedir mais uma vez ao Jurídico desta Casa, 

pois já falei com o prefeito e ele se diz disposto em autorizar que venha do 

Executivo para que a eleição do Atalaia Prev seja democrática, como é feita nas 

Escolas. Por que, quem tem que gerenciar o dinheiro do Atalaia Prev é um 

aposentado ou um ativo, pois o ativo será o aposentado de amanhã. Que seja uma 

eleição limpa, onde todos possam concorrer, mesmo a indicação. Aí sim, acho que 

teremos um presidente que cobre os direitos dos aposentados”. 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“O TAC do Atalaia Prev ele foi assinado, mas esse outro não, esse foi de boca. 

Segundo o Sindicato foi de boca, para pagar os décimos até o dia 20 de dezembro 

e o mês de dezembro até o dia 10 de janeiro”. 

 

Vereadora Camyla Brasil 

 

“Na verdade, esse de pagar no dia 20 e dia 10 não foi de boca não. Esse referente à 

Educação, eles foram assassinados lá no Tribunal de Justiça quando dá audiência 



em referente à greve dos professores. Então, foi sim firmado um TAC e assinado 

pelos representantes do SEATA e pelos representantes da Prefeitura. O do Atalaia 

Prev foi assinado pelo representante do Atalaia Prev, pelo prefeito, pelo 

representante da Prefeitura e pelo defensor público,  sendo homologado pelo juiz. 

Então, até o dia 10 tem que ser pago o mês e o décimo. Foi pago dia 10, a meia-

noite os proventos dos inativos referente a novembro. E, hoje vai ser pago o 

décimo de outubro que deveria ter sido pago no dia 10 do mês passado e vai ser 

pago hoje. E, o décimo que tem que ser pago ontem, junto com a folha, o décimo 

de novembro ainda não tem previsão do recebimento desse repasse. Então, assim, 

não foi de boca, e o que foi assinado e homologado por juiz e por Desenbargador, 

não está sendo cumprido, você avalie o de boca. Aqui a gente não está tratando de 

boca, a gente está tratando assim realmente da boca dos funcionários, da boca e 

da barriga, pois uma pessoa que não recebe seu salário em dia, não sabe o dia que 

vai receber. Essa problemática hoje se estende pelas outras pastas. É na Saúde, 

onde a gente tem grandes problemas também com relação aos pagamentos. A 

gente tem problemas com pagamentos da Administração. A Administração ontem 

também não recebeu todo mundo os seus proventos. Então, como é que fica? Até 

ontem, do dia primeiro de dezembro ao dia 10 de dezembro, entrou mais de 3 

milhões de arrecadação nos cofres da Prefeitura e não justifica a gente não tá 

tratando esse dinheiro já para pagar as folhas de dezembro, pois ainda se tá 

pegando para pagar novembro e coisas de outubro. É inconcebível essas situações 

e quando eu falar aqui, eu falo com o número. Se vocês puxarem lá no Fundo 

Nacional de Saúde, na Atenção Básica, de emendas de custeio, de verbas 

carimbadas federais entrou durante o ano de 2018 para manutenção dos PSF, na 

Atenção Básica, R$ 9.317.977,15. Vamos esperar até quando o Postinho Jenipapeiro 

cair? Vão esperar até quando os outros postinhos, também em situações precárias? 

Eu fiquei até feliz que eu vi nos Stories do deputado JHC, que ele mandou 300 e 

poucos mil ontem para Atalaia, para o PSF de Porangaba, que também é precário e 

para família Branca, porque tem o Branca I e o Branca II. R$ 338.000,00 foram 

liberados ontem. Vamos ver se chega lá, pelo menos para compra de material e 

aparelhagem dessas UBS. Vamos ver se esse dinheiro vai ser aplicado, porque vai 

ser fiscalizado. 

 

Recebi também uma outra denúncia, com relação aos pagamentos dos 

contratados, que ontem foi pago uma folha de um mês de contrato da Saúde. Foi 

pago. Mas, que recebi uma denúncia, não sei se procede, mas, se proceder, é muito 

grave, é muito desrespeitoso com as pessoas, que foi pagamento da folha de 

contrato da Educação para os contratados que retornaram. Isso é um desrespeito, 

você bota o funcionário para fora, humilhado, com vários meses de salário 

atrasado, depois reconvida e, porque você não aceitou, você é penalizado de não 



receber o que você trabalhou. Tenha vergonha e pague a quem trabalhou, porque 

quem trabalhou não está pedindo favor a ninguém, está pedindo para receber o 

mês trabalhado. Como é que faz um monte de reunião na Prefeitura, com prefeito, 

onde o prefeito deu sua palavra e disse para acreditar, pois agora estava dando a 

sua palavra e que dia 20 todo mundo recebe. Dia 20 ainda não chegou, mas chega 

ontem e, porque o outro voltou e você não quis voltar, você não recebeu e outro 

recebeu. Falta de respeito.  

 

Atalaia é só desse jeito, a gente só vê os números entrando, os dinheiros entrando 

e nada acontece, nada é aplicado. Se é salário, o povo não recebe. Se é 

atendimento, o povo não tem. Vai fazer uma ultrassom, vai fazer um hemograma. 

Sabe quanto é que entrou durante esse ano para o Hospital, para manutenção de 

laboratório, Melhor em Casa e tal, R$ 3.574.959,00. E você não faz um hemograma, 

o laboratório daqui nem funciona. Atalaia recebe até com relação à referência de 

Viçosa e dos outros cantos. Vou encerrar minhas palavras, que eu tenho denúncia 

demais e se eu for fazê-las, vou ficar aqui e não consigo nem terminar. 

 

Queria pedir uma atenção do secretário João Eudes, com relação a Rua lá da AABB, 

a Genário Cardoso, onde foi feita uma obra lá, que eu não sei que obra é essa, pois 

aqui choveu 4 minutos de chuva, chuvinha até para a gente poder dar uma 

respirada, o gado respirar, o mato crescer e minha gente, já alagou a rua. Que dê 

uma atenção também à Escola Jabes Francisco, como foi dito aqui, no prédio que 

não é da Prefeitura, mas se você está ocupando e você tem crianças ali dentro, 

você tem que dar manutenção. Não vai esperar cair na cabeça do povo. Foram 4 

minutos de chuva também e era tanta água caindo, era menino correndo.  

 

Encerro minhas palavras agradecendo ao deputado Arthur Lira, que mantendo o 

compromisso dele com Atalaia, com os votos recebidos não só nessa eleição, mas 

em outras eleições, ele e o pai dele que sempre tem uma votação expressiva em 

Atalaia. Ele fez uma entrega do coletor aqui nesse final de semana e aqui tem o 

meu muito obrigada, como representante do povo atalaiense. E, que esse coletor 

realmente rode, porque as nossas ruas estão muito sujas. Do mesmo jeito que 

passaram um calzinho lá na Prefeitura, para poder mudar o nome, passe um 

calzinho nas praças. Aquela Praça do Mapa, se vocês olharem, tem um formigueiro. 

Não estão vendo não aquilo ali?. 

 

Não posso encerrar sem antes convidar as pessoas, convidar a todos os atalaienses, 

os vereadores e vereadoras, as famílias atalaienses, pois no dia 16, num domingo, 

nós iremos realizar o nosso segundo Natal Solidário, um Natal lindo, preparado 

com muito carinho. Vai ter sorteios de prêmios, vai ter a banca Cazuadinha e vai ser 



uma festa linda, preparada  para o povo mesmo. Será a partir das 18 horas, lá na 

Rodoviária”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“A título de informação, não é de congratulação não, é de informação mesmo, 

porque é uma obrigação do município. Então, ontem a Saúde foi pago o salário de 

Novembro e até R$ 2.000,00, com décimo terceiro e o mês de outubro. Dos 

contratados, no caso da Saúde, os que haviam sido demitidos, eles também 

receberam um mês, ficando outro. Inclusive, neste momento, alguns profissionais 

da Saúde, como médicos, dentistas e enfermeiros encontram-se reunidos e eles 

ficaram de vir para aqui. Acredito que não deu tempo, pois ele se encontram com o 

prefeito no gabinete do mesmo, para tratar desses assuntos, dos salários deles em 

atraso. Ficaram de vir para cá e eu disse que seriam muito bem recebidos por 

todos os vereadores, que eu tenho certeza que lutam diariamente por esta causa, 

de dias melhores para o nosso município". 

 

Vereadora Maria da Comesa (Aparte) 

 

“Foi pago os contratados de todas as áreas?”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Não, só os da Saúde. 

 

A Administração, foi pago hoje o décimo terceiro salário. que tinha sido pago só o 

mês de janeiro, mas o salário do mês de novembro não foi pago a ninguém da 

Administração. Na Educação, como foi dito anteriormente, foi pago 13º de Maio a 

Julho e quem recebe até R$ 1.400,00 e alguma coisa. Realmente tomara que os 

próximos repasses desse mês, sejam bons como os de ontem, para que o Executivo 

possa cumprir com o que ele acordou". 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Só a título de informação, vejam só, quem tem acesso aos portais de transparência, 

de repasse de FPM, ao longo dos últimos 10 anos, que é o que disponibiliza mais 

ou menos a CNM, se vocês pegarem dos últimos 10 anos, porque de primeiro se 

dizia assim que a arrecadação ela começa a melhorar em setembro e isso é uma 

inverdade, setembro é um dos piores meses que existe no ano. Agora, a partir de 

novembro, dezembro, janeiro e fevereiro são os meses ricos de cada município, 



principalmente daqueles que dependem apenas de FPM e ICMS. Ou seja, a esses 

meses que a gente passou, novembro, estamos no decorrer de dezembro, janeiro e 

fevereiro. Fevereiro por sinal é o melhor mês do ano, que se dizia que é dezembro, 

mas é fevereiro o melhor mês do ano de arrecadação. Então, ao longo desses 

quatro meses, é torcer e eu faço das palavras da vereadora as minha, para que a 

equipe financeira desse município regularize as contas do município, porque a hora 

é agora. Se deixarem que a coisa fuja um pouquinho do controle, vai ficar difícil, 

porque logo depois disso aí a gente vai se deparar com situações de abril, maio, 

junho, julho, agosto e setembro, que são meses horríveis de arrecadação". 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Ontem eu tava em Maceió e estava com dois prefeito. Um de uma cidade de porte 

maior que é Delmiro Gouveia, lá no Alto Sertão e com a prefeita da minha terra 

natal, que é Chã Preta e todo mundo preocupado com a questão da arrecadação e 

a questão de 13º salário. Por que, tem município como Atalaia que ainda se paga o 

décimo pela a data de aniversário e tem município como o município de Chã Preta, 

que não paga pela data de aniversário,paga no final do ano. Ele não tem uma folha, 

tem duas. Ele estava preocupado, porque a arrecadação não tava dando para pagar 

o décimo. Vossa Excelência fazendo essa explanação, já é um passo até para o 

pessoal que está recebendo e também de grande importância para o comércio 

local, porque é final de ano, véspera de Natal e vai  girando no comércio aí em 

torneio de 2 a 3 milhões nesse mês de dezembro. Então, quem tem a ganhar é a 

população, o povo e comerciante que vai vender mais mercadoria agora no final 

do ano". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Só relembrando que no nosso município não é como no município de Chã Preta, 

aqui é pago no mês do aniversário. E, só havia sido pago o mês de janeiro. Então, 

de fevereiro para cá o prefeito também não vinha cumprindo. Até entendo pela 

crise, mas não estava sendo cumprido. Mas, enfim, como falou o presidente 

Alexandre, nós esperamos que com esses três meses, eles consigam esse objetivo, 

aqui é o nosso desejo, que é que as contas sejam colocadas em ordem.  

 

Eu também iria fazer uma Indicação hoje, através de algumas reclamações, mas 

informalmente eu já falei com o presidente desta Casa, que é sobre a caixa de som 

que teve um problema e a gente está sem passar que a população possa ouvir os 

nossos pronunciamentos aqui. Mas, eu já fui informada que ela já está sendo 

providenciado.  



 

E, desde já eu quero agradecer em nome da comunidade, do vereador Marivaldo, 

pois como falou a vereadora Camyla, ontem o deputado federal João Henrique 

Caldas ele postou que através de Emenda Parlamentar está encaminhando para o 

município de Atalaia R$ 338.000,00 para equipamentos das Unidades Básicas de 

Saúde do Povoado Porangaba e ajuda ao Distrito Branca. Eu já tive acesso ao a 

planilha de que equipamentos são esses e vou entregar ao senhor a do Povoado 

Porangaba. E, para mim e para o vereador Ricardo, que essa ajuda a Branca, para 

que a gente possa realmente fiscalizar se cada item que foi colocado no projeto, se 

ele será comprado para que a nossa comunidade venha a se desenvolver.  

 

Ratificando as palavras da Dra. Neide, que se me permitir, eu quero subscrever a 

solicitação para secretária de Educação, porque eu acredito que a partir do 

momento que você é convidado a assumir qualquer cargo ou qualquer pasta, você 

vai sabendo dos ônus e dos bônus. Então, assim, a gente não está querendo trazer 

secretária ou quem quer que seja aqui, para colocar numa berlinda e sim, para a 

gente obter informações. Eu, estive há 15 dias aqui com os vereadores Maurício e 

Ricardo, no Fórum da Educação, onde para mim foi de suma importância, durante 

um ano e dez meses, eu não tinha as informações que nos foram passadas aqui, se 

foram favoráveis ou não é outra história, mas foi para conhecimento da gente, para 

que a gente possa fiscalizar mais efetivamente. E, hoje quem tem que responder 

sobre as dúvidas que nós tivermos, sobre a Educação, tem que ser quem tá 

assumindo a pasta". 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Será um prazer Vossa Excelência subscrever o meu Requerimento. E, como Vossa 

Excelência disse, a gente não tá aqui para trazer ninguém para expor a população, 

estamos aqui querendo realmente esclarecimento e, até porque, eu já tinha dito 

antes e Vossa Excelência agora reafirmou isso. Quem está na Secretaria tem que vir, 

quem está representando, quando o prefeito bota uma pessoa na confiança dele, 

tem que dar conta do cargo. Ninguém estar aqui para prejudicar ninguém não, nós 

estamos aqui querendo o bem maior que é o da nossa cidade. E, quanto ao Fórum, 

eu não fui e eu pedi até o vereador Ricardo para me representar, porque foi na 

quinta-feira, dia que eu trabalho e não posso deixar outra pessoa me substituir lá 

em Murici". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 



"Até porque, se formos esperar que a secretária dele passe 90 dias, a Educação já 

está parada. Eu não precisei desse tempo, eu ganhei a eleição em outubro e até eu 

assumir, em janeiro, eu já tinha lido o Regimento e a Lei Orgânica do Município 

todinho, para quando chegar aqui, não passar vergonha, pois, eu tenho esse 

cuidado. 

 

Desde já eu convido a todos e quero agradecer em nome do seu neto Leonardo 

Albuquerque, a todos que vão e que representam o folclore da cidade de Atalaia, 

em nome do seu neto. Eu quero parabenizar e agradecer a festa, que com certeza 

será linda no Distrito Branca, no próximo domingo.  

 

E, quero pedir mais uma vez, pois vai fazer 60 dias que o prefeito publicou o 

Decreto sobre as medidas de contingenciamento de despesas na Administração 

Pública Municipal, que foi no dia 19 de outubro, na terça-feira posterior essa data, 

eu solicitei aqui através de ofício, as Secretarias de Administração, de Educação e 

de Saúde, para informar a esta Casa onde as pessoas que estavam descansando 

em casa, que estava algum tempo sem trabalhar e as que não estavam lotadas, que 

informasse a esta Casa onde essas pessoas estão lotadas, porque eu acredito e 

confirmo que o município hoje não tem condição de pagar tantos contratos, mas 

se ele gerenciar dessa forma, colocando quem tá em casa para trabalhar, 

colocando cada um na sua devida função, pode não suprir ainda em algumas áreas, 

tipos serviços gerais, que eu fiz um estudo realmente minucioso de Janeiro até 

Julho que apenas aonde tem o Portal da Transparência e a gente vê que ainda 

existe essa carência. Mas, de professor, foi esplanada que a quantidade de 

professores que não trabalham ou que estão em desvio de função, então se 

realmente colocar cada um no seu quadrado, como diz o ditado, eu acho que dá 

para ajustar um pouco as contas. Então, mais uma vez, já vai fazer 60 dias desse 

Decreto e então acredito que já deu tempo de sobra com tantos funcionários, com 

tanta gente no Setor Jurídico, de Administração, para deixar isso em ordem e 

informar para a gente aqui essa lotação. Não tô pedindo salário de ninguém não, 

eu tô pedindo para saber onde está lotado, para saber realmente da carência que o 

município ainda tem ou não.  

 

Vou finalizar minhas palavras, recebi aqui uma reclamação da senhora Girlene, que 

há 6 meses ela tenta uma ressonância para o seu filho e essa ressonância ainda ela 

não conseguiu, onde ela relata nesta declaração, depois eu passo para os senhores 

lerem, que algumas pessoas conseguiram na frente dela e que sempre para 

conseguir alguma coisa na Saúde, precisa acionar a Justiça. Então, assim, vamos 

pedir a quem puder, quem tiver uma forcinha, vereador Marcos que é mais ligado 

a secretária, para dá uma forcinha lá, para ver se consegue agilizar o exame, 



porque quem tá com uma indicação médica de fazer uma ressonância magnética, é 

porque está com algum problema de saúde, sem dúvida". 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

"Em Nome de Deus eu agradeço a oportunidade de mais uma vez está aqui com 

vocês. Em nome do vereador Maurício Tenório, nosso líder de bancada, eu saúdo a 

todos os vereadores presentes aqui na Casa. Agradecer também todo o empenho 

da Rádio Atalaia FM e do Atalaia Pop, que dá uma cobertura extraordinária para 

esta Casa, levando a nossa voz, inclusive para os irmãos atalaienses que hoje não 

estão mais aqui em Atalaia.  

 

O que me traz hoje aqui a Tribuna é fazer uma análise, com meus pares vereadores 

e com toda a população de Atalaia, do tema que vem aí rondando o meio político 

a mais ou menos três anos, que é a tal das Precatórias do Fundeb. Então, ao longo 

desse tempo, desses anos a discussão vem sendo calorosa. Os professores 

acreditam que tem direito a receber esse dinheiro na forma de rateio e, que fique 

registrado aqui na Tribuna e nos meios de comunicações, que se dependesse do 

vereador Anilson Júnior, esse dinheiro seria rateado, mas não como queira os 

atuais professores, que brigam para ratear para meia dúzia de professores. Se 

dependesse do parecer, do voto do vereador Anilson, seria rateado para todos os 

funcionários da Educação. Inclusive, vereador Alexandre, essa semana eu me 

indispus com um colega professor e aqui eu peço desculpa a ele, que me abordou 

na rua e disse que os vereadores não fazem nada pelas Precatórias. Eu cheguei 

para esse professor e falei professor, eu acho que tem que esperar o julgamento 

do mérito para poder se pronunciar, porque não adianta eu comprar uma briga se 

a briga já estiver perdida. E, quando vem a decisão de cima para baixo, não cabe 

mais a Câmara tomar providência. Então, houve o julgamento pelo Tribunal de 

Contas da União, dia 5 de dezembro e, o Tribunal de Contas da União determinou, 

em seu parecer, que não é possível o rasteamento na forma de bônus para os 

professores da rede pública da Nação, não só para Atalaia. Que fique bem claro 

que o vereador Anilson e os demais vereadores dessa casa, nunca bateu na porta 

de ninguém garantido que ia pagar o rateio para os professores, como foi feita 

essa prática aqui na eleição passada, que vieram e juntaram gente de Atalaia 

garantido que ia pagar o rateio, mas na verdade, a decisão ela vem de cima para 

baixo, e, infelizmente, o prefeito de município diante desse cenário, já vem na 

determinação proibindo o rateio, ficam de mãos atadas até para iniciar uma 

discussão e ratear esse dinheiro com os professores. Cabe agora ao Sindicato dos 

Professores e a essa Casa, principalmente, fiscalizar a aplicação desse dinheiro para 

que venha ser investido para o melhoramento da qualidade de ensino do 



município de Atalaia. Ainda no decorrer da conversa com o colega professor, ele 

disse o seguinte, que tinha certeza que os vereadores estavam sem querer o rateio, 

porque todos já negociaram com o prefeito. Eu me dispus com ele e disse para que 

tenha vergonha, que a prática do vereador Anilson e dos demais colegas não é 

igual a prática dele, que já passou em cargos de chefia nesse município, em outras 

gestões. Mas, da mesma forma, eu vim aqui pedir desculpa a esse servidor, porque 

eu tenho certeza que no clamor da sua necessidade, às vezes a gente fala o que 

quer e o que não quer". 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Torço para que saia os Precatórios, porque na minha região, naquela comunidade 

de Brasileira vai ser contemplada com escola nova, porque hoje não tem escola. 

Quanto à questão dos precatórios, o professor não tem que vir atrás da Câmara e 

dos vereadores não, sabe a quem que eles tem que ir atrás? Do JHC que prometeu 

resolver o problema dos precatórios e o povo votou nele. Então, é obrigação dele 

dá uma satisfação. O JHC teve 2700 votos aqui em Atalaia sem vir aqui no meio da 

eleição. Ainda retirou uma emenda parlamentar que tava para o nosso município e, 

vendendo ilusão dos precatórios do professor. tem que ir atrás do deputado eleito 

JHC, que é o homem que resolve". 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Inclusive eu frisei esse tópico está sendo decidido na esfera federal e, nada mais 

justo, do  que ele, como deputado federal, articular com a bancada sobre isso. Eu 

sei que nós aqui em Atalaia, do Parlamento Mirim, da Câmara e do Executivo, 

estamos com as mãos atadas com relação ao rateio. Pois, se houve determinação 

da Ministra Cármen Lúcia, parecer do Tribunal de Contas da União, queria eu como 

vereador poder resolver essa questão do rateio, pois entraria umas três partes lá 

dentro da minha casa". 

 

Vereador Fernando Vigário (Aparte) 

 

“Na realidade é o seguinte, a vida é assim cheia de coisas, porque o professor sabe 

todos os dias a gente vê no Facebook, nas redes sociais, os professores se auto 

vangloriar de todo mundo que tem outra profissão ter passado pelo professor e, 

na realidade, ele deveria saber que a Lei Municipal é menor que a Estadual e que a 

Federal. Então, eu quero parabenizar Vossa Senhoria, pela sua defesa, além de ser 

professor, está a vereador e tem batido na tecla e dito que a gente tem lutado. 

Sobre isso aqui, todos os professores que acompanharam aqui esse desenrolar de 



quase dois anos, já vai mais, com Indicação que fizemos a as participações em 

encontros e, na realidade, a gente sabia ser muito difícil. E, eu quero aqui 

corroborar as palavras do meu amigo Maurício quando ele disse que o JHC fez a 

parte dele. Ele sabia que tava jogando, podia ser para frente ou para trás. Isso 

também não quer dizer que morreu, ainda pode restar uma esperança aí, pequena 

que seja, mas tem aquela história que diz, quem tem fé tendo um por cento de 

chance, tá com fé ainda. Então, nós estamos lutando para que seja resolvido. Na 

nossa realidade, a última vez que a gente teve com JHC, lá em Maceió, nós 

propomos o nosso lado e nos propusemos a ele que ele visse um meio de 

destrinchar os 40 do 60, porque acho que seria a melhor solução. Esperar os 60 até 

ser resolvidas todas as pendências". 

 

Vereador Quinho do Portão (Aparte) 

 

“O Presidente do meu partido, o JHC tem feito jus aos votos que teve aqui em 

Atalaia. Brigar pelos precatórios ele brigou, mas infelizmente tem derrotas e tem 

vitórias. Infelizmente, quem perdeu foi o povo. Tenho certeza que ele está 

brigando pelo povo. Eu não votei nele, mas os mais de dois mil votos ele está 

fazendo jus. Mandou uma emenda de mais de 300 mil reais para Atalaia, se não 

tirar daqui pra lá”. 

 

Vereador Anilson Júnior 

 

“Finalizo aqui o meu pronunciamento, externando para a comunidade da Educação, 

que se dependesse da vontade de cada vereador desta Casa, o dinheiro seria 

reteado para todos os servidores da Educação do município de Atalaia. Finalizo 

meu pronunciamento informando aos membros da família da Educação, que este 

vereador nunca foi na porta de ninguém vendendo ilusões, dizendo mentiras e 

dizendo que ia resolver ou que deixasse de resolver. O vereador Quinho falou que 

o presidente do seu partido realmente lutou. A única coisa que passa pela minha 

cabeça vereador é que, infelizmente, ele só pegou a briga quando a causa estava 

perdida. Só chegou aqui em Atalaia para tratar do mérito, na véspera das eleições. 

De lá para cá ninguém ouve mais um comentário disso. Mas, hoje, cabe à Câmara, 

cabe ao Executivo cumprir as determinações que vier de cima para baixo". 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“É de praxe vereador Quinho, algumas classes se agarrar com a Câmara de 

Vereadores para se arrumar um culpado. Como somos pequenos, colocam a culpa 



na Câmara de Vereadores. Sabendo, como o vereador Anilson disse, que está em 

uma esfera federal. Mais é vida que segue. 

 

Gostaria de convocar uma sessão extraordinária para a próxima terça-feira. 

Teremos a ordinária e, logo após, teremos a extraordinária para apreciação das 

Diretrizes Orçamentárias e a leitura do Orçamento”. 

 
 


